REGULAMIN
PRZEDSIĘWZIĘCIA „POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO”
(STAN PRAWNY NA DZIEŃ 3.08.2022 R.)
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§ 1.
Przedmiot, cele i wartości Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na Sportowo”
Organizatorem Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na Sportowo („Przedsięwzięcie” lub „PPnS”)
jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7,
02-366 Warszawa, nr KRS: 0000091546, REGON: 000866550, NIP: 5261727123 („PZPN”), będący
polskim związkiem sportowym w sporcie piłka nożna, działającym na podstawie ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133, z późn. zm.; „Ustawa
o Sporcie”).
Przedsięwzięcie jest realizowane na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki („Minister”) / Ministerstwa
Edukacji i Nauki („MEiN”) i jest skierowane do oraz przeznaczone dla:
1) uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych („Szkoły”) w wieku od 6 lat do 19 lat,
będących jednocześnie zawodnikami klubów sportowych (w rozumieniu przepisów Ustawy
o Sporcie) - członków PZPN (tj. Klubów, o których mowa w pkt 2 poniżej) – „Uczniowie”;
2) klubów sportowych (w rozumieniu przepisów Ustawy o Sporcie) będących członkami PZPN,
które uprzednio zawarły z PZPN umowy ramowe („Umowy Ramowe”) dotyczące udziału
w Przedsięwzięciu („Kluby”).
Cele Przedsięwzięcia obejmują w szczególności:
1) promocję wśród Uczniów pozytywnych wzorców jakie niesie ze sobą sport, takich jak:
determinacja, wytrwałość, wola walki, konsekwencja, dyscyplina pracy;
2) przedstawienie Uczniom dydaktycznej i wychowawczej funkcji sportu;
3) przekazanie Uczniom wiedzy na temat uniwersalnych wartości sportu;
4) przekazanie Uczniom wiedzy na temat historii sportu, w szczególności piłki nożnej;
5) promocję wśród Uczniów zdrowego i aktywnego trybu życia.
Przedmiot Przedsięwzięcia obejmuje:
1) organizację przez PZPN w porozumieniu ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi
wyjazdów dla Uczniów na zawody sportowe realizowane w ramach organizowania przez PZPN
współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie sportowej piłka nożna („Wydarzenia Sportowe”),
w roli widza tj. osoby oglądającej Wydarzenie Sportowe; lista Wydarzeń Sportowych stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
2) opracowanie przez PZPN materiałów o charakterze edukacyjnym dotyczących dyscypliny
sportowej piłka nożna, w szczególności obszaru: historia piłki nożnej, przeznaczonych
dla Uczniów („Materiały”); Materiały zostaną przygotowane i udostępnione Uczniom
w Bibliotece Piłkarstwa Polskiego PZPN (dostępnej pod adresem internetowym:
https://www.laczynaspilka.pl/biblioteka; „BPP”; BPP stanowi integralną część prowadzonego
przez PZPN Portalu Łączy nas Piłka, tj. platformy internetowej składającej się ze stron, podstron
i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będącej
własnością PZPN, dostępnej pod adresem internetowym: www.laczynaspilka.pl; „Portal ŁNP”),
a dostęp do Materiałów będą mieli Uczniowie i inne osoby, zgodnie z regulaminem BPP
i regulaminem Portalu ŁNP –„Użytkownicy”;
3) organizacja centralnego wydarzenia związanego z obszarem dyscypliny sportowej piłka nożna
dla Uczniów zawierającego elementy rywalizacji sportowej, tj. współzawodnictwa opartego

na aktywności fizycznej i aktywności intelektualnej, którym będzie „Konkurs wiedzy o piłce
nożnej” („Konkurs”), w którym udział będą mogli zgłosić Uczniowie; szczegóły dotyczące
Konkursu określi odrębny regulamin konkursowy (ustalony przez PZPN).
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§ 2.
Regulamin Przedsięwzięcia
Niniejszy Regulamin Przedsięwzięcia („Regulamin”) wraz z Umową Ramową dotyczącą
przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na sportowo” (Umowa Ramowa), do której Regulamin stanowi
załącznik, regulują prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów zaangażowanych
w Przedsięwzięcie.
Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Poznaj Polskę na Sportowo/PPnS (będącego
Usługą Systemową PZPN udostępnioną Klubom i ich Administratorom oraz innym Użytkownikom
w
ramach
Przedsięwzięcia
dedykowaną
dla
Klubów
i
ich Administratorów
oraz służącą do składania i rozpatrywania Wniosków) , a także wybranych funkcji Systemu Extranet
i Profilu Użytkownika Ekosystemów PZPN wykorzystując terminologię i retorykę Usług
Systemowych PZPN niezależnie od zwrotów i sformułowań używanych w innych regulacjach
prawnych PZPN.
Warunkiem udziału w Przedsięwzięciu jest akceptacja treści Regulaminu oraz zawarcie przez Klub
z PZPN Umowy Ramowej. Przystępując do Przedsięwzięcia Kluby i ich Administratorzy zobowiązują
się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdzają, że spełniają
wszystkie wymogi, które uprawniają do udziału w PPnS. Ponadto, przystępując do Przedsięwzięcia
(zawierając Umowę Ramową zgodnie z Regulaminem) i akceptując treść Regulaminu, Klub zobowiązuje
się do prawidłowego i terminowego wykonania zadań i zobowiązań przewidzianych dla Klubów
i
powierzonych
Klubom,
wynikających
z
postanowień
Umowy
Ramowej
i Regulaminu, zgodnie z Regulaminem.
Procedura przystąpienia Klubu do zawarcia Umowy Ramowej oraz akceptacji treści niniejszego
Regulaminu:
a) osoba posiadająca konto administratora Klubu w Systemie Extranet („Administrator”)
dysponuje dostępem do Systemu PPnS, do którego loguje się za pośrednictwem loginu i hasła
do Systemu Ekstranet;
b) w celu przystąpienia do zawarcia Umowy Ramowej, Administrator działający w imieniu
i na rzecz Klubu zobowiązany jest do wykonania następujących działań w Systemie PPnS
i do złożenia następujących oświadczeń:
1) Administrator potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu;
2) Administrator potwierdza fakt zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej
dotyczącej przetwarzania danych osobowych w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę
na sportowo, której treść stanowi Załącznik nr. 3 do Regulaminu;
3) Administrator potwierdza, iż został upoważniony do wprowadzania danych
do Systemu PPNS oraz reprezentowania Klubu w ramach przedsięwzięcia Poznaj
Polskę na sportowo w szczególności do składania i przyjmowania oświadczeń
szczegółowo określonych w treści niniejszego Regulaminu, oraz przekazywania danych
osobowych na cele wskazane w Regulaminie przedsięwzięcia Poznaj Polskę
na sportowo;
4) Administrator potwierdza, iż posiada zgodę na przekazanie danych osobowych osób
upoważnionych zgodnie z reprezentacją Klubu do zawarcia Umowy Ramowej, w tym
do przekazania do PZPN drogą elektroniczną: imienia, nazwiska, stanowiska
w zarządzie lub faktu udzielenia pełnomocnictwa (pełnomocnik), adresu e-mail oraz
numeru telefonu;

c)

d)

e)

f)

g)

5) Administrator oświadcza, czy Klub w imieniu którego działa jest czynnym podatnikiem
podatku VAT;
6) Administrator podaje dane osób, które są upoważnione zgodnie z zasadą reprezentacji
w Klubie do zawarcia Umowy Ramowej w tym: imię, nazwisko, stanowisko w zarządzie
lub fakt udzielenia pełnomocnictwa (pełnomocnik), adres e-mail oraz numer telefonu;
7) Administrator załącza dokumenty Klubu niezbędne do weryfikacji danych w zakresie
osób upoważnionych do podpisania umowy w tym: odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego lub odpis z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów
działających w formie stowarzyszeń prowadzonej przez właściwego Starostę Powiatu
oraz pełnomocnictwo w przypadku, gdy w imieniu Klubu oświadczenie składał będzie
pełnomocnik;
Po wysłaniu przez Administratora Klubu danych do Umowy Ramowej, PZPN weryfikuje
załączone dokumenty z treścią przekazanych danych. W przypadku stwierdzenia
prawidłowości przekazanych danych Umowa Ramowa zostaje przesłana w formie
elektronicznej do osób wskazanych przez Administratora jako upoważnionych do
reprezentowania Klubu do zawarcia Umowy Ramowej. W przypadku wykrycia
nieprawidłowości, Klub zobowiązany będzie do ponownego przesłania danych do Umowy
Ramowej w trybie określonym powyżej;
Zawarcie Umowy Ramowej następuje poprzez złożenie oświadczeń woli przez reprezentantów
Klubu w formie elektronicznej w systemie Autenti. Osoby wskazane przez Administratora jako
upoważnione do reprezentowania Klubu do zawarcia Umowy Ramowej otrzymują wiadomość
na skrzynkę e-mail zawierającą link do systemu Autenti, w którym mogą zapoznać się z treścią
Umowy Ramowej oraz Regulaminu;
W przypadku odmowy zawarcia Umowy Ramowej, osoby reprezentujące Klub składają
oświadczenie woli o odmowie przystąpienia do Programu w systemie Autenti, które skutkuje
zakończeniem procesu zawierania Umowy Ramowej. Klub może ponownie ubiegać się
o zawarcie Umowy Ramowej w trybie określonym powyżej.
W przypadku akceptacji treści Umowy Ramowej i Regulaminu, osoby reprezentujące Klub
składają oświadczenie woli w systemie Autenti, które skutkuje przekazaniem zaakceptowanej
umowy do PZPN w celu uzyskania oświadczeń ze strony osób reprezentujących PZPN.
Po skompletowaniu wszystkich wymaganych oświadczeń woli po stronie Klubu oraz PZPN,
Umowa Ramowa zostaje zawarta, a treść Regulaminu zaakceptowana przez Klub. Klub
uzyskuje dostęp do Systemu PPnS w zakresie ubiegania się o organizację wyjazdów Uczniów
na Wydarzenia Sportowe w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę na sportowo.

§ 3.
Wyjazd na Wydarzenia Sportowe
1. PZPN powierza organizację i przeprowadzenie wyjazdu Uczniów na Wydarzenie Sportowe, Klubom,
których zawodnikami są Uczniowie, a Kluby – poprzez przystąpienie do Przedsięwzięcia: akceptację
Regulaminu , podpisanie Umowy i złożenie Wniosku – przyjmują do prawidłowego i terminowego
wykonania określone w Regulaminie zadania i zobowiązania związane z organizacją i
przeprowadzeniem wyjazdu Uczniów na Wydarzenie Sportowe.
2. Warunkiem udziału Uczniów w Wydarzeniu Sportowym jest złożenie przez Klub – poprzez System
PPnS – wniosku do PZPN na określonym przez PZPN w tym celu formularzu online („Wniosek”).
3. Klub może złożyć tylko jeden Wniosek dotyczący tego samego (jednego) Wydarzenia Sportowego.
W przypadku złożenia przez Klub więcej niż jednego Wniosku dotyczącego tego samego (jednego)
Wydarzenia Sportowego brany pod uwagę będzie wyłącznie pierwszy taki Wniosek (według
kolejności złożenia), a pozostałe takie Wnioski nie będą rozpatrywane.

4. Klub nie może złożyć Wniosku dotyczącego Wydarzenia Sportowego, którego organizatorem
lub współorganizatorem jest sam Klub.
5. Klub może złożyć Wniosek najpóźniej w terminie 14 dni przed datą Wydarzenia Sportowego którego
Wniosek dotyczy.
6. Osobą uprawnioną do złożenia Wniosku w imieniu Klubu jest wyłącznie Administrator.
7. Administrator działając w imieniu i na rzecz Klubu, który składa Wniosek, oświadcza i zapewnia, iż:
1) zapoznał się z treścią Regulaminu oraz posiada odpowiednie umocowanie do reprezentowania
Klubu dotyczące złożenia w imieniu Klubu Wniosku i dokonywania w imieniu Klubu innych
czynności przewidzianych w Regulaminie oraz
2) Klub posiada zgody pełnoletnich Uczniów oraz rodziców lub opiekunów Uczniów
niepełnoletnich na udział w Wydarzeniu Sportowym w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę
na sportowo na drukach przygotowanych przez PZPN oraz do przekazania ich danych
osobowych do PZPN w formie elektronicznej w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu Sportowym
8. Klub zobowiązany jest do wskazania we Wniosku następujących danych osobowych Uczniów oraz
opiekunów odpowiedzialnych za Uczniów w czasie wyjazdu na Wydarzenie Sportowe (Opiekun lub
Opiekunowie), których Klub zgłasza do udziału w Wydarzeniu Sportowym:
1) imię i nazwisko;
2) PESEL;
3) wiek uczestnika;
4) oraz numer telefonu kontaktowego do każdego z Opiekunów
9. Minimalna liczba Uczniów, którzy mogą być zgłoszeni w jednym Wniosku do uczestnictwa w jednym
Wydarzeniu Sportowym to 18 Uczniów i co najmniej 1 Opiekun.
10.Łączna liczba Uczniów jednego Klubu uczestniczących w jednym Wydarzeniu Sportowym, którzy
mogą być zgłoszeni w jednym Wniosku, nie może przekroczyć łącznie 45 osób, a liczba opiekunów
nie może przekroczyć liczby 3 osób.
11.Klub jest zobowiązany do zapewnienia Uczniom uczestniczącym w Wydarzeniu Sportowym liczby
opiekunów odpowiadającej przewidzianym w tym zakresie wymaganiom wynikającym
z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem kryterium maksymalnej liczby opiekunów
wskazanym w ust. 10.
12.Klub zobowiązany jest wskazać we Wniosku Szkoły, z którymi współpracuje w związku
z Przedsięwzięciem w ramach składanego Wniosku.
13.Klub oświadcza i zapewnia, iż w ramach składanego Wniosku Klub porozumiał się ze Szkołą lub
Szkołami, do których uczęszczają zgłaszani przez Klub Uczniowie w przedmiocie wyjazdu tych
Uczniów na Wydarzenie Sportowe.
14.We wniosku Klub oświadcza, jaką formą dofinansowania wyjazdu na Wydarzenie Sportowe jest
zainteresowany z uwzględnieniem zasad określonych w Umowie Ramowej. W ramach takiego
dofinansowania wyjazdu na Wydarzenie Sportowe Klub może otrzymać:
1) wyłącznie bilety na Wydarzenie Sportowe, albo
2) bilety na Wydarzenie Sportowe oraz dofinansowanie kosztów wynajęcia środków transportu,
służących przewiezieniu zorganizowanej grupy Uczniów i ich opiekunów na Wydarzenie
Sportowe, albo
3) bilety na Wydarzenie Sportowe oraz dofinansowanie kosztów organizacji wyjazdu
na Wydarzenie Sportowe, w tym kosztów ewentualnej aprowizacji dla Uczniów i ich opiekunów
uczestniczących w Wydarzeniu Sportowym oraz kosztów zapewnienia opieki Uczniom, albo
4) bilety na Wydarzenie Sportowe oraz:
a) dofinansowanie kosztów wynajęcia środków transportu, służących przewiezieniu
zorganizowanej grupy Uczniów i ich opiekunów na Wydarzenie Sportowe, i

b) dofinansowania kosztów organizacji wyjazdu na Wydarzenie Sportowe, w tym kosztów
ewentualnej aprowizacji dla Uczniów i ich opiekunów uczestniczących w Wydarzeniu
Sportowym oraz kosztów zapewnienia opieki Uczniom.
15.Klub zobowiązany jest do zebrania, posiadania i zabezpieczenia na okres 5 lat po zakończeniu
Przedsięwzięcia
oświadczeń
rodziców
lub
opiekunów
prawnych
Uczniów
w przedmiocie:
1) wyrażenia zgody na udział Ucznia w Wydarzeniu Sportowym;
2) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Ucznia w celach niezbędnych do realizacji
Przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie określonym w § 7 Regulaminu.
16.Powyższe oświadczenia zbierane będą przez Klub z wykorzystaniem formularzy, których wzory
stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu.
17.Miejsce organizacji Wydarzenia Sportowego w ramach rozgrywek klubowych, którego dotyczy
Wniosek, nie może być oddalone od siedziby Klubu składającego Wniosek o więcej niż 300 km
biorąc pod uwagę najkrótszą dostępną trasę (rozumianą jako najkrótsza trasa po drogach
dostępnych dla autokarów, ustalona na podstawie Google Maps/Map Google). Powyższe
ograniczenie nie dotyczy Wydarzeń Sportowych w ramach rozgrywek Reprezentacji Polski.
18.PZPN może Wniosek Klubu rozpatrzyć:
1) pozytywnie, tj. przyznać Klubowi bilety na Wydarzenie Sportowe oraz ewentualne
dofinansowanie (jeżeli Klub o nie wnioskował) – o czym Klub zostanie poinformowany przez
PZPN mailowo na skrzynkę e-mail Administratora, który złożył Wniosek
w imieniu Klubu;
2) negatywnie, tj. odmówić przyznania Klubowi biletów na Wydarzenia oraz dofinansowania (jeżeli
Klub o nie wnioskował), podając uzasadnienie odmowy – o czym Klub zostanie poinformowany
przez PZPN, przy czym w przypadku odmowy z przyczyn formalnych (regulaminowych) Klub
będzie miał dodatkowe 7 dni, licząc od wysłania do Klubu ww. informacji o negatywnym
rozpatrzeniu jego Wniosku z tych przyczyn, aby poprawić Wniosek; po bezskutecznym upływie
tego terminu lub w przypadku odmowy z przyczyn innych niż formalne (regulaminowe)
rozpatrzony negatywnie Wniosek zostanie zarchiwizowany przez PZPN, a pula zarezerwowanych
dla Klubu biletów na Wydarzenie Sportowe objęte wnioskiem zostanie zwrócona do puli
dostępnych biletów w Systemie PPnS
19.Powodem negatywnego rozpatrzenia Wniosku może być w szczególności:
1) przyczyna formalna (regulaminowa);
2) wyczerpanie liczby/puli biletów na Wydarzenie Sportowe;
3) nie wywiązywanie się przez Klub z postanowień Umowy Ramowej;
4) wyczerpanie środków finansowych na dofinansowanie wyjazdu na Wydarzenie Sportowe.
20.Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.
21.O liczbie/puli biletów przewidzianych na dane Wydarzenie Sportowe informować będzie PZPN.
Aktualna liczba dostępnych biletów na dane Wydarzenie Sportowe będzie aktualizowana przez
PZPN w Systemie PPnS, z zastrzeżeniem, że liczba biletów podana w ww. aplikacji jest liczbą
szacunkową, aktualizowaną na podstawie wpływających Wniosków i nie jest wiążąca, co oznacza,
że faktyczna liczba/pula nadal dostępnych biletów na dane Wydarzenie Sportowe może być inna
i mogła zostać już wcześniej wyczerpana.
22.Złożenie Wniosku nie jest równoznaczne z zamówieniem biletów i nie powoduje powstania
obowiązku PZPN do przyznania tych biletów Klubowi, w przypadku gdy liczba/pula biletów na dane
Wydarzenie Sportowe zostanie wyczerpana, nawet w przypadku spełnienia wszystkich pozostałych
warunków wzięcia udziału Uczniów i Klubu w Wydarzeniu Sportowym.
23.Składając Wniosek Klub zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego wykonania zadań
i zobowiązań przewidzianych dla Klubów i powierzonych Klubom, wynikających z postanowień

Regulaminu, w szczególności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyjazdu Uczniów
na Wydarzenie Sportowe oraz wyraża zgodę na poddanie się kontroli PZPN lub MEiN lub innej
kontroli stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie posiadania wszelkich dokumentów
wymaganych do realizacji wyjazdu na Wydarzenie Sportowe oraz dokumentów dotyczących
realizacji powierzonych mu zadań i zobowiązań wynikających z Regulaminu i Umowy Ramowej,
określonych w Regulaminie i Umowie Ramowej.
24.Ponadto, składając Wniosek Klub oświadcza, iż Klub ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno
w stosunku do Uczniów i ich opiekunów, jak i PZPN, a także organizatorów Wydarzeń Sportowych,
w związku z organizacją i przeprowadzaniem przez Klub wyjazdu Uczniów na Wydarzenie Sportowe,
w tym odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowej opieki dla Uczniów i ich bezpieczeństwo
w trakcie wyjazdu na Wydarzenie Sportowe.
25.Klub oświadcza i zapewnia że dysponuje aktualnymi zaświadczeniami o niekaralności z Krajowego
Rejestru Karnego w odniesieniu do wszystkich osób opiekujących się Uczniami w ramach
ich wyjazdu na Wydarzenie Sportowe oraz aktualnymi informacjami (kopia wydruku pdf)
uzyskanymi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, dla wszystkich osób
opiekujących się Uczniami w ramach ich wyjazdu na Wydarzenie Sportowe. Informacja w formie
wydruku pdf jest dodatkowo opatrzona unikalnym identyfikatorem, który umożliwia weryfikację
jego autentyczności. W przypadku stwierdzenia obecności w Rejestrze Sprawców Przestępstw
na Tle Seksualnym jakiejkolwiek osoby dopuszczonej do opieki nad Uczniami w ramach ich wyjazdu
na Wydarzenie Sportowe, należy niezwłocznie rozwiązać z nim stosunek pracy lub inną podjętą
formę współpracy oraz powiadomić, w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia
przestępstwa, właściwe miejscowo organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, oraz PZPN. Klub
zobowiązany jest do posiadania i zabezpieczenia ww. aktualnych na datę realizacji Wydarzenia
Sportowego zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnych informacji
uzyskanych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym na okres 5 lat po zakończeniu
Przedsięwzięcia.
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§ 4.
Dystrybucja biletów na Wydarzenie Sportowe
Nabywcą biletów na Wydarzenia Sportowe odbywające się w ramach rozgrywek klubowych jest
PZPN.
PZPN, w celu nabycia biletów na Wydarzenia Sportowe, przekaże dane osobowe Uczniów
i ich opiekunów, wskazane i przekazane przez Klub we Wniosku, do organizatora Wydarzenia
Sportowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171, z późn. zm.; „Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez
Masowych”).
PZPN poinformuje Klub o zasadach odbioru przyznanych biletów na Wydarzenie Sportowe (przy
czym organizatorzy poszczególnych Wydarzeń Sportowych wyznaczą osoby do kontaktów
i koordynowania procesu wydawania Klubowi przyznanych biletów na Wydarzenie Sportowe,
a
informacja
w
tym
zakresie
będzie
dostępna
na
stronie
internetowej
www.pzpn.pl/https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo.pl).
W związku z udziałem w Wydarzeniu Sportowym Klub jest zobowiązany do przestrzegania
przepisów Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych i innych obowiązujących przepisów prawa
oraz regulaminów obowiązujących w związku z danym Wydarzeniem Sportowym (w szczególności
regulaminu wydarzenia/imprezy masowej i regulaminu obiektu/terenu, na którym odbywa się
Wydarzenie Sportowe). W tym zakresie Klub ponosi również odpowiedzialność za przestrzeganie
tych przepisów i regulaminów przez Uczniów i ich opiekunów uczestniczących w wyjeździe
na Wydarzenie Sportowe.
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§ 5.
Dofinansowanie wyjazdu na Wydarzenie Sportowe
Warunki i zasady udziału Klubu w Przedsięwzięciu w zakresie dotyczącym możliwości
przyznania Klubowi i rozliczenia dofinansowania wyjazdu na Wydarzenia Sportowe, w ramach
PPnS, na podstawie Wniosków składanych przez Klub i rozpatrzonych pozytywnie przez PZPN
zgodnie z Regulaminem określa Umowa Ramowa zawarta przez Klub z PZPN.
Klub w celu zawarcia Umowy Ramowej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, czy jest
podatnikiem o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1221 ze zm.; dalej: „Ustawa o VAT”),
zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny zgodnie z art. 96 ust. 1 i 4 Ustawy o VAT.
Klub jednocześnie zobowiązuje się poinformować PZPN na piśmie, nie później niż w ciągu
7 dni, o jakiejkolwiek zmianie swojego statusu jako podatnika VAT, w szczególności
o wykreśleniu z rejestru podatników VAT czynnych. W przypadku naruszenia tego obowiązku,
Klub zobowiązuje się zwrócić PZPN równowartość kwot podatku VAT wynikającego
z rozliczonych faktur na podstawie których przekazano Klubowi środki finansowe w ramach
dotacji Programu Poznaj Polskę na sportowo. W takiej sytuacji Klub zobowiązuje się również
wypłacić PZPN odszkodowanie na pokrycie kwot odsetek od kwot błędnie rozliczonych
z Ministerstwem Edukacji i Nauki.
Klub zobowiązany jest posiadać i zachować do kontroli PZPN lub MEiN, dokumenty
potwierdzające zawarcie umowy i wykonanie usługi transportowej, zatrudnienie opiekunów
i wypłaty ich wynagrodzeń oraz poniesienie kosztów usługi gastronomicznej w czasie wyjazdu
na Wydarzenie
Sportowe, w szczególności do kontroli PZPN lub MEiN, zgodnie
z § 6 Umowy Ramowej;
Klub zobowiązany jest do przestrzegania zakazu podwójnego finansowania tych samych
wydatków równocześnie ze środków dotacji celowej Poznaj Polskę na sportowo oraz środków
przekazanych przez inne podmioty. W tym celu wszystkie dokumenty kosztowe przesłane
do rozliczenia dotacji celowej muszą zawierać opis merytoryczny (rodzaj usługi) oraz zostać
trwale opatrzone przez Klub następującą klauzulą: „Koszt pokryty ze środków Ministerstwa
Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/1562 w kwocie ……….zł.”
Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:
a. wykazanie tego samego kosztu w ramach dwóch różnych projektów
współfinansowanych ze środków krajowych lub wspólnotowych;
b. sfinansowanie kosztów podatku VAT ze środków projektu, a następnie odzyskanie
tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.);
c. wykazanie tego samego kosztu w ramach rozliczenia dotacji lub dofinansowania
innego projektu, a następnie wykazanie tego kosztu w ramach realizowanego
projektu.
Klub, który zgodnie z Regulaminem złoży Wniosek o udział w Wydarzeniu Sportowym
i Wniosek ten zostanie rozpatrzony pozytywnie, poza biletami na Wydarzenie Sportowe,
o których mowa w § 4 Regulaminu, może otrzymać również dofinansowanie wyjazdu
w postaci:
a. dofinansowania realnie poniesionych kosztów wynajęcia środków transportu,
służących przewiezieniu zorganizowanej grupy Uczniów i ich opiekunów
na Wydarzenie Sportowe, lub
b. dofinansowania realnie poniesionych kosztów organizacji wyjazdu na Wydarzenie
Sportowe, w tym kosztów usług gastronomicznych dla Uczniów i ich opiekunów
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uczestniczących w Wydarzeniu Sportowym oraz kosztów zapewnienia opieki Uczniom
w czasie wyjazdu na Wydarzenie Sportowe.
Wyboru dofinansowania, o którego otrzymanie wnioskuje Klub, należy dokonać
na etapie składania Wniosku zgodnie z § 3 Regulaminu.
Dofinansowanie kosztów wynajęcia środków transportu, służących przewiezieniu
zorganizowanej grupy Uczniów i ich opiekunów na Wydarzenie Sportowe, przyznaje się
na następujących zasadach:
a. Klub może pokryć rzeczywiście poniesione koszty usługi przewozu Uczniów
na Wydarzenie Sportowe objęte Wnioskiem jednak nie wyższej niż przyznany limit
dofinansowania wynikający z iloczynu stawki za km w kwocie 5 zł/km (pięć złotych)
oraz liczby kilometrów od siedziby Klubu do miejsca organizacji Wydarzenia
Sportowego (np. stadionu, na którym organizowane jest Wydarzenie Sportowe)
i z powrotem, z zastrzeżeniem, że odległość w jedną stronę nie przekracza 300 km.
W przypadku, gdy w okolicznościach przewidzianych w Regulaminie dopuszczalny jest
wyjazd na Wydarzenie Sportowe oddalonej od siedziby Klubu więcej niż 300 km, kwota
dofinansowania wyliczana jest jak dla wydarzenia oddalonego o 300 km;
b. odległość stanowiąca podstawę do weryfikacji odległości od siedziby Klubu do miejsca
Wydarzenia Sportowego będzie wyliczana na podstawie najkrótszej dostępnej trasy
(rozumianej
jako
najkrótsza
trasa
po
drogach
dostępnych
dla autokarów, ustalona na podstawie Google Maps / Map Google);
c. Klub zobowiązany jest posiadać i zachować dokument potwierdzający zawarcie
umowy z przewoźnikiem w szczególności do kontroli PZPN lub MEiN, zgodnie
z § 6 Umowy Ramowej;
Dofinansowanie kosztów organizacji wyjazdu na Wydarzenie Sportowe, w tym kosztów usług
gastronomicznych dla Zawodnikom i ich opiekunów uczestniczących w Wydarzeniu
Sportowym oraz kosztów zapewnienia opieki Uczniom, koordynacji wyjazdu i wyżywienia
uczestników, przyznaje się na następujących zasadach:
a. dofinansowanie będzie udzielone do kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów jednak
nie wyższej niż przyznany limit dofinansowania wynikający z iloczynu liczby
uczestniczących w wydarzeniu sportowym Uczniów oraz stawki osobowej wskazanej
w punkcie b.;
b. Stawka osobowa za każdego Zawodnika uczestniczącego w wydarzeniu sportowym
wynosi:
1) 30 zł (trzydzieści złotych) – jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem
organizacji wydarzenia sportowego nie jest większa niż 50 km;
2) 40 zł (czterdzieści złotych) – jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem
organizacji wydarzenia sportowego mieści się w przedziale 51 – 100km;
3) 50 zł (pięćdziesiąt złotych) - jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem
organizacji wydarzenia sportowego mieści się w przedziale 101 – 150km;
4) 60 zł (sześćdziesiąt złotych) - jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem
organizacji wydarzenia sportowego mieści się w przedziale 151 – 200km;
5) 70 zł (siedemdziesiąt złotych) - jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem
organizacji wydarzenia sportowego mieści się w przedziale 201 – 250 km;
6) 80 zł (osiemdziesiąt złotych) - jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem
organizacji wydarzenia sportowego mieści się w przedziale 251 – 300km.;
W ramach przyznanego dofinansowania Klub może pokryć rzeczywiste koszty wynagrodzenia
opiekunów przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
a. klub zawrze z opiekunem umowę zlecenia na osobiste wykonanie świadczenia w czasie
rozliczanego wyjazdu na Wydarzenie Sportowe, a klub przedłoży wraz z rozliczeniem
kopię umowy z opiekunem (zarówno z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową
działalność gospodarczą jak i osobą fizyczną) oraz
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b. kwota objęta dofinansowaniem jest kwotą netto, która otrzymał opiekun przelewem
na rachunek bankowy, a klub przedłoży dowód dokonania przelewu oraz kopię
rachunku lub faktury wystawionego przez opiekuna,
c. wartość kosztów wynagrodzenia opiekunów nie może przekroczyć 50% wartości
przyznanego limitu dofinansowania na organizację wyjazdu zgodnie z treścią
ust. 10 litera a.
Klub otrzyma od PZPN informację z akceptacją Wniosku oraz wyliczonym limitem przyznanego
dofinansowania.
W celu otrzymania środków z przyznanego dofinansowania, Klub po zakończeniu Wydarzenia
Sportowego, którego dotyczył Wniosek w terminie 14 dni od dnia w którym odbyło się
Wydarzenie Sportowe, jednak nie później niż do dnia 18 listopada 2022 roku , zobowiązany
jest do rozliczenia wyjazdu w Systemie PPnS poprzez:
a. Wskazanie w Systemie PPnS sumy realnie poniesionych kosztów objętych
dofinansowaniem oraz
b. umieszczenie w Systemie PPnS faktur, rachunków i dokumentów potwierdzających
rzeczywiste poniesienie kosztów związanych z wyjazdem oraz podstaw ich naliczenia;
c. wystawienia i umieszczenia w Systemie PPnS noty obciążeniowej na kwotę wskazaną
w punkcie a.
Po przesłaniu przez Klub rozliczenia Wniosku w Systemie PPnS, PZPN weryfikuje poprawność
nadesłanego rozliczenia.
W przypadku prawidłowego rozliczenia Wniosku przez Klub, PZPN przekaże środki
z dofinansowania na rachunek Klubu w terminie 21 dni od dnia zarejestrowania poprawnie
wystawionej noty obciążeniowej.
W przypadku nieprawidłowego wypełnienia rozliczenia w Systemie PPnS, PZPN zwróci
Wniosek do ponownego rozliczenia przez Klub wraz z instrukcją zawierającą informację
o powodach uznania przesłanego rozliczenia za nieprawidłowe. Klub może poprawić Wniosek
z rozliczeniem ponownie i przesłać do PZPN jednak nie później niż do dnia 30 listopada.

§ 6.
Odpowiedzialność
3. PZPN nie ponosi odpowiedzialności za:
1) sposób, w jaki Kluby, Administratorzy, Uczniowie i ich opiekunowie lub inni Użytkownicy
korzystają z Systemu PPnS, Portalu ŁNP, BPP oraz Materiałów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego
skutki;
2) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa
lub postanowieniami Regulaminu działań Klubu, Administratora, Uczniów i ich opiekunów
lub innych Użytkowników;
3) zapewnienie prawidłowej opieki dla Uczniów i ich bezpieczeństwo w trakcie wyjazdu
na Wydarzenie Sportowe;
4) jakiekolwiek szkody doznane przez Uczniów i ich opiekunów lub jakiekolwiek inne osoby (np.
personel Szkół lub Klubów) uczestniczące w wyjeździe na Wydarzenie Sportowe;
5) zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Uczniami a Szkołami;
6) zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Uczniami a Klubami, których
zawodnikami są Uczniowie;
7) zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy opiekunami Uczniów
uczestniczących w wyjeździe na Wydarzenie Sportowe a Klubami.
4. PZPN nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Kluby, Administratorów, Uczniów
i ich opiekunów lub innych Użytkowników z Systemu PPnS, Portalu ŁNP, BPP oraz Materiałów
w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu bądź postanowieniami innych regulaminów
dotyczących Systemu PPnS, Portalu ŁNP i BPP lub obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7.
Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”), organizator informuje,
że w związku z udziałem Klubu w Przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo” (PPnS):
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PZPN, tj. Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z wyznaczonym przez PZPN inspektorem ochrony danych:
1) mailowo: daneosobowe@pzpn.pl;
2) korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7,
02-366 Warszawa.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez PZPN w następujących celach:
1) uczestnictwa w Przedsięwzięciu, organizowanym przez administratora - podstawę prawną
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozumiany jako realizacja Umowy Ramowej
zawartej przez Klub z PZPN (dotyczy Administratora Klubowego oraz reprezentantów Klubu);
2) związanych z uczestnictwem w Wydarzeniach Sportowych i realizacją Przedsięwzięcia,
w szczególności jego dokumentowania, monitorowania oraz rozliczenia zadania
dofinansowanego ze środków publicznych, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika (także
opiekuna) lub rodzica/opiekuna prawnego zgody - podstawę prawną przetwarzania stanowi
art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3) wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w tym związanych z umowami
zawieranymi pomiędzy PZPN, a organami administracji publicznej, dotyczącymi
dofinansowania zadań ze środków publicznych. W tym zakresie dane osobowe mogą zostać
przekazane do organów administracji publicznej;
4) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PZPN, związanych przede wszystkim
ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów szczególnych np. podatkowych
i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku
prawnego art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w szczególności weryfikacji
aktualnych zakazów stadionowych przez PZPN (bądź podmiot wystawiający bilet) w bazie CBDK
Policji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dotyczy to tylko osób, korzystających z biletów);
6) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PZPN polegającego na konieczności weryfikacji
osoby fizycznej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz Krajowym Rejestrze
Karnym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego
art. 10 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dotyczy tylko osób opiekunów/wychowawców grupy
niepełnoletnich);
7) rozpatrywanie zapytań, uwag oraz reklamacji związanych z Systemem PPnS usług świadczonych
przez PZPN w ramach Przedsięwzięcia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
wypełnienia obowiązku prawnego lub prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. c lub f
RODO);
8) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiany jako możliwość
dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. PZPN przetwarza następujące dane osobowe dotyczące Państwa osoby: imię, nazwisko, wiek,
PESEL (informacja niezbędna do wystawienia biletu), pełniona funkcja lub stanowisko
w podmiocie, numer telefonu, adres mailowy (dotyczy Administratora Klubowego). Zakres danych
osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współdziałające w ramach PPnS,
tj. Ministerstwo Edukacji i Nauki, organizatorzy Wydarzeń Sportowych (dane niezbędne
do wystawienia biletów) oraz inne podmioty, które są upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa a także podmioty, którym administrator powierzył dane w celu realizacji PPnS,
jak obsługa informatyczna, doradcza, księgowa czy ubezpieczeniowa.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych. W przypadku zaistnienia przekazania stosowane będą odpowiednie
i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz
umożliwione będzie uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
7. Państwa dane osobowe będą przez PZPN przechowywane:
1) w celu zawarcia i realizacji Umowy – przez okres obowiązywania Umowy, czyli uczestnictwa oraz
wykonania zadań i zobowiązań wynikających z postanowień Regulaminu;
2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia stosownych obowiązków
prawnych;
3) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – do momentu przedawnienia
roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do momentu wniesienia skutecznego
sprzeciwu, przy czym termin przedawnienia roszczeń może ulec zmianie
w razie zmiany przepisów prawa, lub w przypadkach prawem określonych;
4) w celu rozpatrzenia reklamacji - do czasu upływu terminów na jej rozpatrzenie;
5) w celach archiwalnych w interesie publicznym lub celach statystycznych – przez okres
umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu;
6) do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli stanowi ono podstawę takiego
przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych;
2) sprostowania danych;
3) usunięcia danych;
4) ograniczenia przetwarzania;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6) przenoszenia danych.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
10.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie
to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać
na Państwa sytuację. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
§ 8.
Postępowanie reklamacyjne i korespondencja
10.Każdemu Klubowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych
z funkcjonowaniem Systemu PPnS. Poza sytuacjami szczególnymi określonymi w Regulaminie,
reklamacje dotyczące Systemu PPnS i związanych z Systemem PPnS usług świadczonych przez PZPN
w ramach Przedsięwzięcia należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:
poznajpolske@pzpn.pl, z dopiskiem „REKLAMACJA – Przedsięwzięcie Poznaj Polskę na Sportowo”
w tytule maila, lub listownie na adres: Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366),

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 z dopiskiem „REKLAMACJA – Przedsięwzięcie Poznaj Polskę
na Sportowo” na kopercie.
11.PZPN rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania i powiadomi
o tym Klub na adres podany przez niego w reklamacji.
12.W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Klubu dodatkowych wyjaśnień lub
uzupełnienia danych czy informacji podanych w reklamacji, czas rozpatrzenia reklamacji przedłuża
się o czas udzielania wyjaśnień przez tę osobę.
13.Szczegółowe postanowienia odnoszące się do składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących
Portalu ŁNP lub Systemu PPnS znajdują się w odrębnych regulaminach dedykowanych dla tych
Usług Systemowych.
14.Wszelkie pytania i uwagi związane z Przedsięwzięciem, w szczególności zaobserwowane
i udokumentowane działania lub sytuacje świadczące o naruszeniu Regulaminu, Klub może
kierować na adres e-mail: poznajpolske@pzpn.pl, z dopiskiem „PYTANIA/UWAGI – Przedsięwzięcie
Poznaj Polskę na Sportowo” w tytule maila, lub listownie na adres: Polski Związek Piłki Nożnej
z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 z dopiskiem „PYTANIA/UWAGI
– Przedsięwzięcie Poznaj Polskę na Sportowo” na kopercie, a także na infolinię PZPN (tel. 732
122 222).
15.Wszelkie uwagi pytania związane z ochroną i bezpieczeństwem w zakresie przetwarzania danych
osobowych Klub może kierować do inspektora ochrony danych, pod adresem e-mail:
daneosobowe@pzpn.pl.
§ 9.
Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej; Utwory i licencja oraz obowiązki informacyjne
Klubu
11.System PPnS, Portal ŁNP, BPP oraz Materiały w nich zawarte, a także inne utwory, znaki towarowe,
bazy danych, ich wybór i zestawienie w ramach Systemu PPnS, Portalu ŁNP lub BPP, podlegają
ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062,
z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r., poz. 324, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913, z późn. zm.).
12.Prawa do Materiałów oraz innych utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych
w ramach Systemu PPnS, Portalu ŁNP lub BPP przysługują PZPN lub osobom trzecim, jeśli
na podstawie stosownych umów lub przepisów prawa PZPN jest uprawniony do ich prezentowania.
13.Korzystanie z Materiałów oraz innych utworów lub baz danych udostępnionych w ramach Systemu
PPnS, Portalu ŁNP lub BPP nie oznacza nabycia przez Kluby, Administratorów, Uczniowie
i ich opiekunów lub innych Użytkowników jakichkolwiek praw czy licencji do tych Materiałów,
utworów lub baz danych, a korzystanie z Systemu PPnS, Portalu ŁNP lub BPP oraz Materiałów,
utworów lub baz danych dostępnych na w Systemie PPnS, Portalu ŁNP lub BPP przez te osoby może
następować tylko w ramach dozwolonego użytku, chyba że uzyskają one pisemną zgodę PZPN.
W szczególności niedopuszczalne jest:
1) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie
w sieci Internet w Systemie PPnS, Portalu ŁNP i BPP lub ich części, Materiałów, utworów lub baz
danych zamieszczonych w ramach Systemu PPnS, Portalu ŁNP i BPP lub ich części, za wyjątkiem
przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
2) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.
14. Klub zobowiązuje się do umieszczania na wszystkich materiałach, w tym m.in. na: materiałach
informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych oraz publikacjach, powstałych w związku z udziałem
w Przedsięwzięciu i realizacją PPnS, nazwy i logo Ministra lub nazwy i logo MEiN oraz nazwy i logo
PZPN, a także innych znaków graficznych przekazanych przez PZPN lub Ministra / MEiN oraz
informacji, że Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministra.

15. PZPN i Minister / MEiN udostępniają Klubowi swoje logo w wersji pełnej (sygnet i logotyp) oraz
wersji skróconej (sygnet). Takie logo w formatach .jpg, .pdf, .png oraz księga znaków dostępne są
do
pobrania
ze
strony
Internetowej
MEiN
pod
adresem
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/logotypy oraz ze strony internetowej PZPN
pod adresem: https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo.pl. Klub zobowiązuje się
do korzystania z ww. logo zgodnie z księgami znaków, o których mowa powyżej.
16. Korzystanie przez Klub z ww. logo jest możliwe tylko w powiązaniu z nazwą Klubu oraz wyłącznie
w związku z Przedsięwzięciem i w celu jego realizacji.
17. Klub ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw do ww. logo.
§ 10.
Postanowienia końcowe
10.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd PZPN.
11.Regulamin może być zmieniany decyzją Zarządu PZPN.
12.Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco, poprzez publikację aktualnego tekstu
Regulaminu na Portalu ŁNP wraz z informacją o dokonaniu zmiany, a w przypadku Klubów
i ich Administratorów lub innych zarejestrowanych Użytkowników – także poprzez przesłanie na ich
adres e-mail wskazany przez Klub i jego Administratora lub innego Użytkownika przy rejestracji
Profilu Użytkownika Ekosystemów PZPN – o planowanych zmianach, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian, Klub i jego Administrator
lub inny Użytkownik powinien usunąć swój Profil i powstrzymać się od dalszego korzystania z Usług
Systemowych oferowanych przez PZPN w ramach Przedsięwzięcia.
13.Korzystanie przez Klub i jego Administratora lub innego Użytkownika z Systemu PPnS, Portalu ŁNP
lub BPP po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
14.Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach
internetowych Portalu ŁNP.
15.Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
16.Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, PZPN ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji
Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu ŁNP, a także Systemów (w tym Systemu PPnS) i ich Usług
Systemowych oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu ŁNP, a także nowych
Systemów i ich Usług Systemowych. PZPN informuje Kluby i ich Administratorów lub innych
Użytkowników o powyższych zmianach, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego
komunikatu w Portalu ŁNP lub w ramach Systemu PPnS.
17.Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
18.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-nasportowo.pl .
Lista załączników do Regulaminu:
1) Załącznik nr 1 – lista Wydarzeń Sportowych;
2) Załącznik nr 2 – formularze oświadczeń rodziców lub opiekunów prawnych Uczniów
3) Załącznik nr 3 - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
„POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO”

Załącznik nr 1 – Lista wydarzeń sportowych
1. Mecze ligowe mężczyzn w rundzie jesiennej w sezonie 2022/2023 (mecze na poziomie
Ekstraklasy oraz I i II Ligi);
2. Mecze ligowe kobiet w rundzie jesiennej w sezonie 2022/2023 (mecze na poziomie
Ekstraligi);
3. Mecze ligowe w futsalu mężczyzn w rundzie jesiennej w sezonie 2022/2023
(mecze na poziomie Ekstraklasy);
4. Mecze Pucharu Polski mężczyzn, kobiet i futsalu mężczyzn w rundzie jesiennej w sezonie
2022/2023 (gdzie organizatorem meczu jest drużyna z punktów 1 - 3)
5. Mecze Reprezentacji A Mężczyzn, Kobiet i Futsalu;
6. Mecze Reprezentacji Młodzieżowych Mężczyzn, Kobiet i Futsalu.

Załącznik nr 2
ZGODA NA UDZIAŁ
W PRZEDSIĘWZIĘCIU PN. „POZNAJ POLSKĘ NA
SPORTOWO”

______________
(numer dokumentu)

JA NIŻEJ PODPISANA/Y:
RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY*
*(niepotrzebne skreślić)

ZAWODNIK*

OPIEKUN GRUPY*

(imię i nazwisko Uczestnika) …………………………………………………………………….………….
Imię*:
Nazwisko*:
Telefon
kontaktowy/mail
(opcjonalnie)*:
* do uzupełnienia przez Rodzica / Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej
ZGADZAM SIĘ JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY NA UDZIAŁ ZAWODNIKA
NIEPEŁNOLETNIEGO/ LUB ZGADZAM SIĘ NA UDZIAŁ WŁASNY W PRZEDSIĘWZIĘCIU PN.
„POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO” ORAZ OŚWIADCZAM, IŻ:
* wszystkie poniższe zgody i oświadczenia są obowiązkowe:
Zapoznałam/em się z Regulaminem przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę na sportowo” i
zobowiązuję się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub sportowy/inny Podmiot/PZPN prowadzący zajęcia
dla dzieci w zakresie piłki nożnej (dalej jako Klub) moich danych osobowych w związku z
udziałem mojego dziecka/moim udziałem w „Poznaj Polskę na sportowo”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub danych osobowych mojego dziecka w związku z
udziałem mojego dziecka w „Poznaj Polskę na sportowo” (jeśli dotyczy).
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka/mojego wizerunku podczas
wydarzeń związanych z „Poznaj Polskę na sportowo” (tj. mecz, wyjazd) oraz na bezpłatne
wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby realizacji „Poznaj Polskę na sportowo” oraz
działalności Klubu, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza
zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
* prawidłowo zaznaczona zgoda 
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PODANYCH DANYCH OSOBOWYCH, INFORMUJEMY:
Klub jako administrator danych osobowych Uczestnika informuje, że Pani/Pana dane oraz dane osobowe
Pani/Pana dziecka/podopiecznego, będą przetwarzane w celach związanych z realizacją „Poznaj Polskę
na sportowo”, w szczególności jego dokumentowania, monitorowania oraz rozliczenia zadania
dofinansowanego ze środków publicznych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust.
1 lit. a RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania
oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.
Dane mogą być udostępniane podmiotom współdziałającym w ramach „Poznaj Polskę na sportowo”, tj.
Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Ministerstwu Edukacji i Nauki, organizatorom wydarzeń/meczów

(dane niezbędne do wystawienia biletów) oraz innym podmiotom, które są upoważnione do tego na
podstawie przepisów prawa. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego celu. Dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji i rozliczenia „Poznaj Polskę na sportowo”. W celu skorzystania ze swoich praw
należy skontaktować się z administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
(jeśli został wyznaczony przez Klub).
*OŚWIADCZENIE NALEŻY ODEBRAĆ I ZACHOWAĆ W DOKUMENTACJI KLUBU
SPORTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO”

DATA, PODPIS ________________________________________________________

Załącznik nr 3
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
„POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO”
ZAPOZNAŁEM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
„POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, że
w związku z udziałem Klubu sportowego w Przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo”
(„Przedsięwzięcie” lub „PPnS”):
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7, 02-366 Warszawa („PZPN”).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z wyznaczonym przez PZPN inspektorem ochrony danych:
a) mailowo: daneosobowe@pzpn.pl,
b) korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7,
02-366 Warszawa.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez PZPN w następujących celach:
a) uczestnictwa w Przedsięwzięciu, organizowanym przez administratora - podstawę prawną
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozumiany jako realizacja umowy zawartej poprzez
akceptację Regulaminu PPnS (dotyczy Administratora klubowego);
b) związanych z uczestnictwem w Wydarzeniach Sportowych i realizacją Przedsięwzięcia,
w szczególności jego dokumentowania, monitorowania oraz rozliczenia zadania dofinansowanego ze
środków publicznych, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika (także Opiekuna) lub
Rodzica/Opiekuna prawnego zgody - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c) wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w tym związanych z umowami zawieranymi
pomiędzy PZPN, a organami administracji publicznej, dotyczącymi dofinansowania zadań ze środków
publicznych. W tym zakresie dane osobowe mogą zostać przekazane do organów administracji
publicznej;
d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PZPN, związanych przede wszystkim ze
spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów szczególnych np. podatkowych
i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w szczególności weryfikacji
aktualnych zakazów stadionowych przez PZPN (bądź podmiot wystawiający bilet) w bazie CBDK Policji
– podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (dotyczy to tylko osób, korzystających z biletów);
f) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PZPN polegającego na konieczności weryfikacji
osoby fizycznej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz Krajowym Rejestrze
Karnym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego art. 10
w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dotyczy tylko osób opiekunów/wychowawców grupy niepełnoletnich);
UWAGA: PZPN nie weryfikuje samodzielnie osoby opiekuna/wychowawcy w Rejestrze, obowiązek ten
spoczywa na organizatorze wyjazdu grupy niepełnoletnich – PZPN może jednak zweryfikować
wykonanie obowiązku w ramach kontroli Przedsięwzięcia.
g) rozpatrywanie zapytań, uwag oraz reklamacji związanych z systemem usług świadczonych przez
PZPN w ramach Przedsięwzięcia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia
obowiązku prawnego lub prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO);
h) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiany jako możliwość dochodzenia
lub obrony roszczeń.
4. PZPN przetwarza następujące dane osobowe dotyczące Państwa osoby: imię, nazwisko, wiek, PESEL
(informacja niezbędna do wystawienia biletu), pełniona funkcja lub stanowisko
w podmiocie, numer telefonu, adres mailowy (dotyczy Administratora Klubowego). Zakres danych
osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współdziałające w ramach PPnS, tj.
Ministerstwo Edukacji i Nauki, organizatorzy Wydarzeń Sportowych (dane niezbędne do wystawienia
biletów) oraz inne podmioty, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa a także
podmioty, którym administrator powierzył dane w celu realizacji PPnS, jak obsługa informatyczna,
doradcza, księgowa czy ubezpieczeniowa.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych. W przypadku zaistnienia przekazania stosowane będą odpowiednie
i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwione
będzie uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
7. Państwa dane osobowe będą przez PZPN przechowywane:
a) w celu zawarcia i realizacji Umowy – przez okres obowiązywania Umowy, czyli uczestnictwa oraz
wykonania zadań i zobowiązań wynikających z postanowień Regulaminu PPnS;
b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia stosownych obowiązków
prawnych;
c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – do momentu przedawnienia
roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
przy czym termin przedawnienia roszczeń może ulec zmianie
w razie zmiany przepisów prawa, lub w przypadkach prawem określonych;
d) w celu rozpatrzenia reklamacji - do czasu upływu terminów na jej rozpatrzenie;

